
Nieuwsbericht voor het netwerk van de Zorgalliantie vanuit het thema Nieuwkomers 

Onderzoeksprogramma MoRe 

Vanuit het onderzoeksprogramma MoRe (Mogelijkheden tot eigen Regie) hebben Simone Boogaarts 
(Thematrekker Nieuwkomers en docentonderzoeker Social Work), Lineke van Hal (associate lector 
Arbeid & Gezondheid) en co-onderzoeker Yousef Darwish het afgelopen half jaar een verkennend 
onderzoek uitgevoerd naar de participatie en integratie van statushouders in de regio waar de 
Zorgalliantie actief is.  Deze verkenning richtte zich op de ervaringen van statushouders, 
maatschappelijke organisaties en  gemeenten, met als doel het signaleren en beschrijven van wat er 
speelt en leeft als het om de begeleiding en participatie van statushouders gaat. Op basis van deze 
inzichten kunnen we gericht aan de slag met het versterken van gezamenlijk leren binnen de 
Zorgalliantie en het ontwikkelen  van een subsidieaanvraag voor omvangrijk praktijkgericht 
onderzoek.   

Verkennend onderzoek naar participatie en integratie statushouders  

Uit ons verkennend onderzoek kwam naar voren dat statushouders en betrokken organisaties op 
verschillende wijze betekenis geven aan participatie. De verschillen in hoe participatie wordt 
ingevuld, ervaren en ondersteund, kan het organiseren en ontvangen van passende begeleiding 
belemmeren. Er lijkt dan ook behoefte aan meer afstemming en samenwerking tussen de 
verschillende organisaties (systeemwereld) en met statushouders (leefwereld). Professionals van 
verschillende organisaties bleken vaak onvoldoende op de hoogte te zijn van elkaars expertise en 
werkwijze, waardoor er langs elkaar heen gewerkt wordt. De mensen die we spraken benoemden de  
behoefte aan onderling contact en overleg. Hierdoor kan de samenwerking die nodig is voor 
passende ondersteuning van statushouders (als het gaat om wonen, werken en scholing) versterkt 
worden.  

Versnellingskamer Nieuwkomers 

De uitkomsten van het verkennend onderzoek vormden de input voor de versnellingskamer 
nieuwkomers, die de Zorgalliantie op 6 oktober jl. organiseerde. Tijdens die online bijeenkomst zijn 
we in drie subgroepen met elkaar in gesprek gegaan. In de eerste groep zijn inzichten en kansen 
uitgewisseld ten aanzien van de gevolgen van Corona voor de begeleiding en participatie van 
nieuwkomers. In de tweede groep stonden de verschillen tussen leefwerelden van nieuwkomers en 
de systeemwerelden waar zij in Nederland mee te maken hebben, centraal. In de derde groep is er 
meegedacht over een subsidieaanvraag voor onderzoek naar het versterken van de economische 
veerkracht van vrouwelijke statushouders. 

Na de versnellingskamerzijn alle ervaringen en behoeften gebundeld. Een verslag van deze 
versnellingskamer is na te lezen op: https://zorgalliantie.com/aandacht-voor-arbeidsmarkt-
leefwerelden-en-vrijwilligers/.   

Er is een e-mail gestuurd naar de deelnemers van de versnellingskamer met voorstellen voor 
vervolgacties. We verwachten in het nieuwe kalenderjaar snel te starten met een bijeenkomst voor 
professionals die verbonden zijn aan de Zorgalliantie. 

Onderzoeksaanvraag Living lab ‘Participatie met perspectieven’ 

In afstemming met onder meer partners van de Zorgalliantie hebben we een onderzoeksaanvraag 
ontwikkeld voor een living lab dat zich richt op het versterken van de economische veerkracht van 
vrouwelijke statushouders. Het voorgestelde living lab zal in drie regio’s plaatsvinden (regio Noord 
onder leiding van hogeschool Windesheim; regio Midden onder leiding van Hogeschool Utrecht; en 
regio Zuid onder leiding van de HAN).  Er wordt subsidie aangevraagd om tot praktisch onderbouwde 
handelingsperspectieven te komen voor duurzame en passende arbeidsparticipatie van vrouwelijke 
statushouders. In een zogenoemd ‘living lab’  wordt in co-creatie met vrouwelijke statushouders, 
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publieke organisaties en werkgevers gewerkt aan het versterken van de economische veerkracht van 
vrouwelijke statushouders. Partners van de Zorgalliantie zijn gemotiveerd om deel te nemen: 

“We zien deelname aan het living lab als een uitstekende manier om onze eigen aanpak tegen het 
licht te houden en verder te versterken Ook biedt het de mogelijkheid om onze regionale en landelijke 
netwerken uit te breiden en om geïnformeerd te worden over de nieuwste inzichten uit 
(inter)nationaal onderzoek.” 

“Monitoring en reflectie op de praktijk. Samenwerking in de regio op soortgelijke onderwerpen 
brengt inspiratie en verdieping.” 

“Het ophalen van handelingen en best practices die bijdragen aan het vergroten en versterken van de 
participatie en arbeidsdeelname van vrouwelijke statushouders. We leren graag van de betrokken 
publieke en private organisaties hoe zij deze kwesties aanpakken en daar ons voordeel mee te doen. 
Tegelijk brengen we ook onze do’s en don’ts in voor de andere partijen.” 

Mocht de onderzoeksaanvraag gehonoreerd worden, dan is er voor partners van de Zorgalliantie de 
mogelijkheid om aan het living lab deel te nemen. Voor meer informatie kan contact opgenomen 
worden met hoofdaanvrager Lineke van Hal: lineke.vanhal@han.nl.  
 
Vervolg 
In Januari 2021 brengen wij een nieuwe nieuwsbrief uit met daarin informatie over de bijeenkomst 
over nieuwkomers. Ook besteden we dan aandacht aan recente studentenprojecten die zich richten 
op de participatie van nieuwkomers.  
 
Voor nu, een fijne decembermaand en tot in het nieuwe jaar! 
  

Hartelijke groet, 

Lineke van Hal & Simone Boogaarts 

Dr. Simone Boogaarts is thematrekker Nieuwkomers bij de Zorgalliantie en onderzoeker bij 
onderzoeksprogramma MoRe (simone.boogaarts@han.nl) 

 

Dr. Lineke van Hal is als associate lector Arbeid & Gezondheid verbonden aan de Zorgalliantie en het 
onderzoeksprogramma More (lineke.vanhal@han.nl) 
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